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Voorwoord

Gefeliciteerd met het bereiken van Olympic Moves The School Final! Uit de ruim 100
regionale finales hebben 6000 scholieren zich gekwalificeerd voor de landelijke finale,  
Olympic Moves The School Final, die op vrijdag 8 juni op Papendal in Arnhem wordt 
gehouden. Jullie zullen tegen andere teams strijden voor het nationaal
kampioenschap! Naast de strijd om het kampioenschap in de 16 verschillende  
sporten kunnen jullie die dag genieten van een geweldige opening- en sluitingshow  
met bekende topsporters en artiesten. We wensen jullie veel succes en plezier bij  
Olympic Moves The School Final.

Grootste schoolsportcompetitie van Nederland
Olympic Moves laat scholieren tussen de 12 en 19 jaar kennismaken met diverse 
vormen van sport en laat hen het plezier van samen sporten beleven. In een sfeer 
van Olympische waarden en passend bij de belevings-wereld van jongeren kunnen 
zij zich via Olympic Moves fysiek, maar ook sociaal verder ontwikkelen. Er doen 
inmiddels ruim 300 middelbare scholen aan mee, wat bijna de helft is van alle 
scholen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat het programma jongeren enthousiast 
houdt voor sport en hen - door samen te sporten - onvergetelijke en fijne momenten 
bezorgt. Olympic Moves, een initiatief van de KVLO, NOC*NSF en Coca-Cola 
Nederland, is sinds 2003 uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van ons 
land.

Voor de eerste keer op Papendal
Er is ook dit jaar weer massaal ingeschreven. Wij zijn trots dat nog steeds elkaar jaar 
het aantal inschrijvingen van scholen en het aantal deelnemers blijft stijgen. Met dank 
aan het enthousiasme van de docenten en leerlingen kunnen we Olympic Moves weer 
voor het 16de jaar organiseren. Sportcentrum Papendal is komende jaren de nieuwe 
thuishaven voor Olympic Moves The School Final. De olympische trainingslocatie voor 
topsporters biedt alles om de deelnemers een onvergetelijke dag en ervaring te bieden.

Sportcentrum Papendal is het grootste trainingscentrum voor topsporters van 
Nederland. Bijna 400 topsporters maken dagelijks gebruik van de topfaciliteiten, 
waaronder de Arnhemhal (een van de beste trainingsaccommodaties ter wereld), het 
Olympic Training Centre en de BMX-baan.
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Belangrijke informatie!
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1. Sportlocatie
Atletiek vindt plaats bij Climax, Ede
Alleen categorie jongens 3-4, meisjes 3-4, schoolteam jongens en schoolteam meisjes!  
Leerjaar 1-2 gaat naar Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem.

2. Adressen
Sportlocatie: Climax: Sportparkweg 20, Ede
Opening en sluitingsshow: Papendal: Papendallaan, Arnhem

3. Globaal programma

4. Contactgegevens atletiek
atletiek.climax@olympicmoves.nl

5. Contactgegevens algemeen
Ivy van Hagen
olympicmoves@kvlo.nl
06-22224356

6. Wedstrijdleiding enjury
De wedstrijdorganisatie op de dag zelf is in handen van Climax met ondersteuning
van studenten van het Astrum College. 

7. Kleedkamerindeling
Er is geen vaste kleedkamerindeling anders dan jongens en meisjes kleedkamers. 
We adviseren iedereen geen spullen achter te laten in de kleedkamers. De organisatie
van het toernooi, evenals de hierbij betrokken locatie, kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor diefstal. 

08:15 – 09:30: Aankomst op Papendal
08:30 – 09:30: Activiteiten op festivalterrein 
09:30 – 10:30: Openingsshow
10:30 – 11:15: Naar de sportlocatie
11:30 – 16:00: Wedstrijden
16:00 – 16:15: Afronding en prijsuitreiking
16:15 – 16:45: Terug naar Papendal
16:45 – 17:30: Sluitingsshow
17:30: Scholen vertrekken richting huis 

mailto:atletiek.aac@olympicmoves.nl
mailto:olympicmoves@kvlo.nl


Logistieke instructies
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Alle bussen worden vlakbij het Olympic Moves festivalterrein op Papendal geparkeerd.
Zodra de bus geparkeerd is, wordt iedereen vriendelijk verzocht meteen naar het 
festivalterrein toe te lopen. Op Papendal zijn verkeersregelaars en medewerkers van de
organisatie aanwezig om de stroom deelnemers te begeleiden. Wij  verzoeken je om de
leerlingen te benadrukken dat de instructies van de officiële verkeersregelaars en 
andere medewerkers nauwkeurig worden opgevolgd, zodat de veiligheid optimaal 
gewaarborgd kan worden. Je herkent de medewerkers van de organisatie aan het 
zwarte Olympic Moves T-shirts die zij dragen. Op de achterkant hiervan staat “Crew”. Ga
zo snel mogelijk met de leerlingen naar het aangewezen festivalterrein van Olympic 
Moves en blijf niet hangen rondde geparkeerdebussen.

Infobalie
Op de route naar het festivalterrein staat een informatiestand.Hier kan je terecht voor
eventuelevragen die je op de dag zelf hebt.

Polsbandjes
De polsbandjes spelen de hele dag bij The School Final, een belangrijke rol.
Met deze polsbandjes krijgen de deelnemers en begeleiding:

•
•

•

Toegang tot hetOlympic Moves festivalterrein voor de openingsceremonie
Toegang tot de bus die de deelnemers naar de betreffende sportlocaties brengt en
toegang tot de bus die de deelnemers aan het einde van de dag terugbrengt van  
de sportlocatie naar Papendal (indien je bij de vervoersaanmelding
hebt gekozen voor optie 1 of 2)
Toegang tot hetOlympic Moves festivalterrein voor de sluitingsceremonie.

Olympic Moves T-shirts
Alle deelnemers en begeleiders krijgen een Olympic Moves T-shirt. Wij verzoeken alle  
deelnemers en begeleiders om deze T-shirts bij aankomst op Papendal, op 8 juni, te
dragen zodat zij herkenbaar zijn. U ontvangt twee verschillende T-shirts. De
T-shirts met “Coach” op de achterkant zijn voor de begeleiders, de andere versie is voor  
de deelnemers. Tijdens de wedstrijden mag natuurlijk een eigen (school)tenue worden  
gedragen.

De T-shirts en polsbandjes worden vanaf 28 mei opgestuurd naar de school.



Olympic Moves app! 

Tijdens The School Final is de hele dag Olympic Moves Radio te beluisteren, 
powered by Echnaton FM. Je luistert Olympic Moves Radio en kan live mee
kijken via de Olympic Moves App. 

Echnaton FM stelt haar app beschikbaar twee weken voor aanvang aan Olympic 
Moves. Je download dus niet Olympic Moves, maar Echnaton FM. 

Praktische info:
Ook vind je in de app praktische informatie, zoals de locaties, het bussenoverzicht en 
het programma. Handig voor ouders of andere betrokkenen. Wij willen je vragen het 
breed uit te zetten in de school, zodat ook de thuisblijvers mee kunnen genieten van 
deze geweldige dag.

Volg Olympic Moves verder de hele dag op social media en praat mee via
#OlympicMoves.

Facebook: www.facebook.com/OlympicMovesNL
Twitter: @OlympicMoves
Instagram:@OlympicMovesNL
Snapchat: OlympicMoves
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Spelregels
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• Er wordt gespeeld volgens de bijgevoegde regels van Olympic Moves.
• In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  

Indien een probleem onoplosbaar is dan beslist, na het horen van alle partijen,de  
afdeling schoolsport van deKVLO.

• Protesten zijn niet mogelijk.
• De begeleidende docent dient tijdens de wedstrijddag ter controle de klassenlijst  

van de deelnemende teams te kunnen overhandigen aan de wedstrijdleiding. Bij  
twijfel dient elke speler zich te kunnen legitimeren via een officieel legitimatiebewijs  
(of een kopie) of met een schoolpas.

• Per school dient minimaal één begeleidende docent de hele dag aanwezig te zijn.  
Zonder begeleidende docent kan deelname geweigerd worden. Het geniet de  
voorkeur dat elk team een eigen begeleider heeft.

• Bij aankomst op locatie altijd eerst melden bij de wedstrijdleiding.
• De teams dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd op het veld aanwezig  

te zijn.
• De kantine is gedurende de dag geopend, waar tegen betalingeten verkrijgbaar is.
• De organisatie van hettoernooi, evenals de hierbij betrokken sportvereniging, kan  

niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing of aangebracht letsel.
• Mocht er schade geconstateerd worden in de kleedkamers, die door de school is  

veroorzaakt en dit door de organisatie of de locatiebeheerder is geconstateerd,  
dan wordt de school aansprakelijk gesteld.

• Let op je waardevolle spullen of laat deze thuis.
• Houdt de kleedkamers schoon en deponeer je afval in de daarvoor aanwezige  

afvalbakken.
• Er is EHBO aanwezig.



Olympic Moves Eed
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In naam van alle deelnemers en  
docenten beloven wij, met respect 

voor de spelregels, de  
scheidsrechters en onze  

tegenstanders, samen aan Olympic  
Moves The School Final zullen  
deelnemen. Hierbij halen wij het  

maximale uit onszelf en gedragen  
wij ons sportief.

We maken plezier voor de glorie  
van de sport en de eer van ons  

team en onze school.



Heb je nog vragen?

atletiek.climax@olympicmoves.nl

mailto:atletiek.ciko66@olympicmoves.nl

